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BAB 3 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

3.1  Simpulan 

 Setelah melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan pada Bagian 

Sumber Daya PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur selama 3 (tiga) bulan serta 

berdasarkan pembahasaan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat 

disimpulkan bahwa:   

1. Prosedur administrasi pemberhentian pegawai melalui beberapa tahapan 

yaitu pemberitahuan untuk menyiapkan persyaratan pengajuan, mengisi 

formulir dan dikirim ke Bidang SDMO/Sub Bidang Administrasi SDM, 

Bagian Administrasi mengecek kelengkapan berkas, Setelah data lengkap 

kemudian diproses melalui Aplikasi SAP, selanjutnya dibuatkan SK 

Pemberhentian dan dibagikan ke Unit Kerja/Pegawai masing-masing dan 

untuk copynya akan diarsip, discan dan diuload ke Aplikasi E-Dosir.   

2. Berdasarkan pembahasan dan data yang diperoleh, prosedur Administrasi 

Pemberhentian Pegawai di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur sudah 

sesuai dengan teori yang ada.  

3. Pengajuan persyaratan pemberhentian PT PLN (Persero) Distribusi Jawa 

Timur  dilakukan secara manual (berbasis kertas) dan diajukan di bagian 

administrasi.  

4. Prosedur pemberhentian pegawai yang dijalankan oleh PT PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Timur berdasarkan pada Keputusan Direksi yang telah 

dibuat dan dikelola sesuai dengan jenis pemberhentian.  

5. Dengan adanya bidang administrasi Sumber Daya Manusia (SDM), 

mempermudah jalannya kegiatan administrasi khususnya administrasi 

pemberhentian pegawai. 
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3.2 Saran 

Berdasarkan hasil pengamatan selama melaksanakan kegiatan praktik 

kerja lapangan pada Bagian Administrasi Sumberdaya Manusia selama 3 (tiga) 

bulan, maka penulis memberikan saran kepada seluruh pihak yang terkait yaitu:  

1. Bagi Unit Sumber Daya Manusia PT PLN (Persero) Distribusi Jawa 

Timur.  

a. Sebaiknya pengajuan persayaratan pemberhentian tidak dilakukan 

secara manual supaya dapat mengurangi penggunaan kertas (paper less)  

b. Sebaiknya tersedia ruangan arsip khusus yang digunakan untuk 

penyimpanan data pegawai yang telah mengalami pemberhentian 

sehingga arsip pegawai yang masih aktif tidak tercampur.  

2. Bagi Program Studi Diploma III Manajemen Kesekretariatan dan 

Perkantoran  

a. Sebaiknya memberikan soft skill kepada mahasiswa dalam hal 

kemampuan berkomunikasi yang baik, khususnya dalam berkomunikasi 

bahasa Inggris, mengingat dunia kerja saat ini mengharuskan 

mahasiswa untuk lancar berbahasa inggris.  

b. Menciptakan suasana dan standar kelas praktikum sesuai dengan 

perkantoran modern agar mahasiswa tidak terbebani saat menjalankan 

praktik kerja di perusahaan eksternal, maka dari itu prodi diharapkan 

menjadi fasilitator sehingga para alumni Manajemen Kesekretariatan 

dan Perkantoran memiliki nilai jual yang tinggi di dunia kerja dan 

menciptakan para alumni yang profesional di bidangnya. 
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